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 الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام
 الدائمة الدولي العدل لمحكمة األساسي النظام  

م،  عصبة  عهد من 14 المادة بموجب  ى  العصبة  مجلس  ُدعي  األم ا  يصوغ “ أن إل  خطط
ا  العصبة  أعضاء  إلى ويقدمها الدولي للعدل دائمة محكمة إلنشاء س،  وعين  .”العتماده  في  المجل
 الهاي  في  جلسة وثالثين خمسا عقدت القانونيين من استشارية لجنة ،1920 معا في الثانية دورته
ه /تموز 24 وفي .1920 يوليه/تموز 24 و يونيه/حزيران 16 بين الفترة في  اعتمدت  ،1920 يولي

ى  لتقديمه تقريرا، اللجنة م،  عصبة  مجلس  إل شاريع  تضمن  األم واد  م ة  األساسي  النظام  م  للمحكم
ة،  والتلمدا الحرفية المحاضر( صفحة  اللجن ة  عن  فضال  ،)693 ال رارات  ثالث  المجلس  ونظر  .ق
رة  في  سباستيان سان في عقدت التي الثامنة، دورته في دولية محكمة إنشاء مسألة في  30 من  الفت

رة  في  بروآسل  في  عقدت التي العاشرة، دورته وفي ،1920 أغسطس/آب 5 إلى يوليه/تموز  الفت
د  .1920 وبرأآت /األول تشرين 28 إلى 20 من دم  المشروع  في  العصبة  مجلس  نظر  أن وبع  المق
ن ة م د اللجن ال وبع ديالت بعض إدخ ه، التع د علي را المجلس اعتم دم تقري ى ُق ة إل ى الجمعي  األول

شرين  في جنيف في افُتتحت التي األمم لعصبة اني  ت وفمبر /الث ائق ( 1920 ن ة  الوث اإلجراء  المتعلق  ب
ادة  ببموج األمم عصبة مجلس اتخذه الذي اق  من  14 الم اد  الميث ة  واعتم  األساسي  للنظام  الجمعي

ة ة، للمحكم صفحة الدائم ت ).)وو( 20 ال ة وأحال سألة الجمعي شروع م شاء المخطط م ة إلن  محكم
دل ة ع ى دولي ا إل ة لجنته ي الثالث ررت، الت ي ق شرين 22 ف اني ت وفمبر/الث ين ،1920 ن ة تعي  لجن
سألة  في  النظر  بغرض فرعية ى  الم دت  .صيليتف  نحو  عل ة  وعق ة  اللجن سات  عشر  الفرعي  في  جل
رة ن الفت شرين 11 م اني ت وفمبر/الث ى ن انون 7 إل سمبر/األول آ شت 1920 دي ا نوق واد خالله  م

شروع ام م ي النظ ع( األساس سه، المرج صفحة نف ي )).وو( 82 ال انون 7 وف سمبر،/األول آ  دي
ا،  نتائج يتضمن تقريرا الفرعية اللجنة اعتمدت دم  عمله ى  وُق ة  إل ة،  اللجن م  حيث  الثالث ه  النظر  ت  في

انون  11 وفي  ).96 الصفحة نفسه، المرجع( 1920 ديسمبر/األول آانون 8 في سمبر، /األول آ  دي
دت ة اعتم ة اللجن اع الثالث شروع باإلجم ام م ه األساسي النظ ه بأآمل ى وقدمت ة إل ع( الجمعي  المرج
ستيها  في  األساسي مالنظا مشروع في األولى الجمعية ونظرت ).172 الصفحة نفسه، امتين  جل  الع

انون  13 في والعشرين والحادية العشرين سمبر /األول آ سه،  المرجع ( 1920 دي صفحة  نف  225 ال
سها،  والعشرين الحادية الجلسة وفي )).وو( د  نف ى  األساسي،  النظام  مشروع  اعُتم ذي  النحو  عل  ال

ى  المجلس  الجمعية دعت نفسه، اليوم في صدر قرار وفي .باإلجماع الجمعية، به عدلته دم  أن إل  يق
ى م عصبة أعضاء إل وال األم د بروتوآ ام يعتم ررت األساسي النظ دخل أن وق ام ي  األساسي النظ
ز اذ حي ور النف صديق ف ة ت ن أغلبي دول م ى األعضاء ال ول عل سه، المرجع( البروتوآ صفحة نف  ال
تح ).257 ول وف ع البروتوآ ه للتوقي ي علي انون 16 ف سمبر/األول آ ول ،1920 دي اع وبحل  االجتم
ه  صدقت قد األعضاء الدول من أغلبية آانت ،1921 سبتمبر/أيلول في للجمعية، التالي  ودخل  علي
الي ز بالت اذ حي م، عصبة( النف ة األم دات مجموع د ،المعاه م المجل صفحتان ،6 رق  390 و 379 ال

 ).)األساسي النظام(

ام  في  واحدة،  مرة الدائمة الدولي العدل لمحكمة األساسي النظام وُعدل   ونظرا  .1929 ع
ادة اب إلع ضاء انتخ ة أع ذي المحكم ان ال ررا آ راؤه مق ي إج ام ف رح ،1930 ع دوب اقت  المن

رار  وعمال  .األساسي النظام في النظر يعاد أن ،1928 لعام الجمعية دورة في الفرنسي، ه  بق  اتخذت
ة ي الجمعي ول 20 ف بتمبر/أيل شأ ،1928 س س، أن ي المجل انون 13 ف سمبر/األول آ ن دي سنة م  ال
دو  التي  التعديالت عن تقرير لتقديم“ القانونيين من لجنة نفسها، ا  يب ى  مستحسنا  إدخاله  مختلف  عل
ام ام أحك ي النظ ان( ”األساس ع االجتماع امس الراب س، والخ ة للمجل مية، اليومي انون الرس  آ
ة  واجتمعت  ).56 و 35 الصفحتان ،1929 يناير/الثاني رة  في  جنيف  في  اللجن ين  الفت  19 و 11 ب
دت،  1929 مارس/آذار ة  في  واعتم ور،  جمل را  أم ددا  يتضمن  تقري رارات  من  ع  والتوصيات  الق
ة  القانونيين لجنة( المجلس إلى قدمت التي ة  األساسي  بالنظام  المعني دل  لمحكم دولي  الع ة،  ال  الدائم

ران  12 وفي  ).118 الصفحة ،1929 المحاضر، ه /حزي رر  ،1929 يوني س،  ق د  المجل  رنظ  أن بع
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ي ر ف ة، تقري دعوة اللجن ى ال د إل ؤتمر عق دول م ي األطراف لل اق ف دف األساسي الميث ة به  دراس
ديالت يات التع ي والتوص اغتها الت ة ص د .اللجن ؤتمر، وُعق ذي الم ارك ال ه ش ون في دول ممثل  لل
ؤتم  األخيرة الجلسة وفي .1929 سبتمبر/أيلول 12 إلى 4 من الفترة في ،48 الـ األعضاء  في  رللم

د  سبتمبر،/أيلول 12 ؤتمر  اعتم ؤتمر ( األساسي  للنظام  بروتوآول  مشروع  الم ق  الم يح  المتعل  بتنق
ام ة األساسي النظ دل لمحكم دولي الع ة، ال ام المحاضر، الدائم ق ،1929 ع دم ،)12 المرف ى ُق  إل
اذ  حيز ودخل ،1929 سبتمبر/أيلول 14 في التنقيح بروتوآول الجمعية واعتمدت .الجمعية  في  النف

ب 1  /اطش
 ).353 الصفحة ،165 المجلد ،المعاهدات مجموعة األمم، عصبة( 1936 فبراير

 

 الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام  

ة  وزير أعلن ،1942 عام في  ات  خارجي ر  المتحدة  الوالي ة  ووزي ة  خارجي  المتحدة  المملك
دهما شاء تأيي ادة أو إلن شاء إع ة إن ة محكم ب دولي ي .الحرب عق سنة وف سه ال ة أوصت ا،نف  اللجن
ة دان القانوني ة للبل د األمريكي اق بم ة نط ة والي ة المحكم ي .الدائم ل وف ام أوائ ادرت ،1943 ع  ب
ة ة الحكوم دعوة البريطاني دد ب ن ع راء م ى الخب دن إل شكيل لن ة لت ر لجن مية غي شترآة رس ين م  ب
دولي  العدل محكمة بمستقبل معنية الحلفاء ة  ال سألة  في  للنظر  الدائم دت  .الم ة  وعق سة  19 اللجن  جل

 .1944 فبراير/شباط 10 في بتوصياتها تقريرا وأصدرت

ي  ات“ وف ة المقترح ن المقدم ل م شاء أج ة إن ة منظم ة دولي ي ،”عام دت الت ي اعُتم  ف
شرين 9 وبر/األول ت د 1944 أآت ام عن ؤتمر اختت ارتون م س دمب ر( أوآ اريخ انظ ي الت  اإلجرائ

اق م لميث دة األم ام وردت ،)المتح صل أحك شاءبإ تت ة ن دل محكم ة ع ي دولي ار ف ك إط ة تل  المنظم
ة ب .الدولي ك وعق ت ذل ات نظم دة، الوالي ة المتح ن بالنياب وى ع ع الق ة األرب ي الممثل ؤتمر ف  م

ا  أوآس،  دمبارتون سان  في  اجتماع ل /ني ة  1945 أبري م  للجن انونيين،  المتحدة  األم ين  للق  من  بممثل
داد  مهمة إليه أوآلت دولة، 44 ة  يأساس  نظام  مشروع  إع ة  للمحكم د  .المقبل  النظام  مشروع  أن بي

ة  األساسي النظام على آبير بقدر اعتمد والذي اللجنة، تلك اقترحته الذي األساسي ة،  للمحكم  الدائم
شاء  الضروري  من  آان إذا ما مسألة ذلك في بما حل، دون المسائل بعض ترك ة  إن دة  محكم  .جدي
شئ  المتحدة  األمم مؤتمر إلى المشروع وقدم ة  المن ة  للمنظم ذي  الدولي د  ال سكو  سان  في  عق  فرانسي
رار  اتخذ المؤتمر، ذلك وفي .1945 أبريل/نيسان 25 في شاء  ق ة  بإن دة  محكم ون،  جدي  بموجب  تك

م  ميثاق من 92 المادة ذي  المتحدة  األم د  ال را،  اعتم ضائية  األداة“ أخي سية  الق م  الرئي  ”المتحدة  لألم
دل  الدائمة للمحكمة األساسي النظام على “المبني األساسي نظامها وفق بعملها وتقوم دولي  للع  .”ال

دل  لمحكمة األساسي النظام فإن نفسه، الحكم وبموجب ة،  الع اق  المرفق  الدولي م  بميث  المتحدة،  األم
د  .الميثاق من يتجزأ ال جزءا يشكل د  وق اع،  األساسي  النظام  اعتم ا  باإلجم ع  مقترن اق،  م  في  الميث
ادة  من 3 للفقرة وفقا النفاذ، حيز ودخل ،1945 ونيهي/حزيران 25 يوم المؤتمر نهاية  من  110 الم

 .1945 أآتوبر/األول تشرين 24 يوم الميثاق،

رة  الدائمة المحكمة واجتمعت  رة  للم شرين  في  األخي وبر /األول ت دم  1945 أآت ضاتها  وق  ق
ة  في  أعضاء  أول وانتخب  .1946 يناير/الثاني آانون 31 في استقاالتهم دل  محكم ة الدو الع  في  لي
سة عة الجل س التاس ن لمجل ي )S/PV.9( األم سات وف ة 25 و 24 و 23 الجل ة للجمعي  العام

)A/PV.23، ي ،)25 و ،24 و باط 6 ف ر/ش ا ،1946 فبراي واد وفق ن للم ى 2 م ن 15 إل ام م  النظ
ي ة األساس دت  .للمحكم ة وانعق رة المحكم ى  للم ي األول صر ف سالم  ق ي ال سان  3 ف  ني

ل/ ت ،1946 أبري سهار وانتخب ب ئي سها ونائ يس رئي ا ورئ ي قلمه سان 6 ف ل/ني ي .أبري  وف
دل  محكمة حل رسميا تم ،1946 أبريل/نيسان 17 دولي  الع ة  ال رار  بموجب  الدائم م  لعصبة  ق  األم

ة( مية اليومي صبة الرس م، لع ق األم اص الملح م الخ صفحة ،194 رق  )1946( 100 ال
)A.35.1946(.( دت ة وعق دل محكم ة الع سة الدولي ة جل ة عام ي افتتاحي سان 18 ف  /ني

 .1946 أبريل


